
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 РІК додатковий, Форма 2022-3, п. 1-2.1

  КВК (найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

1. Міністерство цифрової трансформації України 290

2.1 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2022 рік за бюджетними програмами

2. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету

необхідно

додатково (+)

граничний

обсяг

2021 рік

(затверджено)

2020 рік

(звіт)

НайменуванняКод 2022 рік (проект)

3 41 2 5 6

Обгрунтування необхідності додаткових коштів  загального 

фонду на 2022 рік

7

(тис. грн.)

 192 996,5 137 344,1 138 465,1 141 679,5Керівництво та управління у сфері цифрової 

трансформації

2901010

2110 Оплата праці  111 504,2  108 280,5  108 280,5  111 881,1

2120 Нарахування на оплату праці  21 498,8  23 822,0  23 821,7  24 613,8

2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  1 528,8  1 363,9  1 300,0

2240 Оплата послуг (крім комунальних)  1 342,7  1 951,3  2 016,5  7 207,6

2250 Видатки на відрядження  50,8  875,2  855,1

2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв  441,0  586,6  633,8  144,0

2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) 

програм, не віднесені до заходів розвитку
 14,3  317,4  316,5

2800 Інші поточні видатки  100,0  120,0

3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування
 5 298,9  1 168,2  12 850,0

3130 Капітальний ремонт  36 300,0

ВСЬОГО  141 679,5  138 465,1  137 344,1  192 996,5
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Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються 

додаткові кошти)

Для забезпечення  виконання основних функцій Мінцифри у 2022 році  необхідно 330 340,6 тис грн, граничний обсяг видатків загального фонду державного бюджету на 

2022 рік доведений у сумі 137 344,1 тис грн,  які задовольняють потребу міністерства на 41,5 відсотків. 

Додаткова  потреба становить 192 996,5 тис грн, а саме на поточні видатки за:

КЕКВ 2110 - 111 881,1 тис грн зокрема грошову допомогу під час щорічної основної відпустки – 15 310,4 тис грн; матеріальну допомогу для вирішення соціально-

побутових питань – 15 310,4 тис грн; надбавку за таємність –1 027,1 тис грн; вихідну допомогу при звільненні – 442,1 тис грн; надбавку за виконання особливо важливої 

роботи для ФПР – 56 110,8 тис грн.; надбавку за виконання особливо-важливої роботи – 23 680,3 тис грн.

КЕКВ 2120 - 24613,8 тис грн на нарахування заробітної плати;

КЕКВ 2240 - 7207,6 тис грн на придбання ліцензованого офісного програмного забезпечення для встановлення на комп’ютерні станції користувачів апарату міністерства та 

для оновлення старих версій програмного забезпечення на серверах так, як старе програмне забезпечення більш вразливе до хакерських атак;

КЕКВ 2270 - 144,0 тис грн, зокрема на: КЕКВ - 2271 - 30,0 тис грн; КЕКВ 2273 - 114,0 тис грн .;

КЕКВ 3110 - 12850,0 тис грн - на придбання комп'ютерного, мережевого обладнання та приладдя, пакетів забезпечення інформаційних систем в рамках Національної 

програми інформатизації (засоби обчислювальної техніки (ноутбук – 61 шт.) – 1 525,0 тис грн; сервера віртуалізації (сервер+система віртуалізації – 2 шт.) – 3 100,0 тис грн; 

система збереження даних з ПЗ (2 шт.) – 5 700,0 тис грн; комутатори мережі  збереження даних (2 шт.)  – 700,0 тис грн; мережеве обладнання (Dell connectrics) (2 шт.) – 

500,0 тис грн; мережеве обладнання (FC трансивери) (8 шт.) – 280,0 тис грн; мережеве зберігання даних NAS (1 шт.) – 800,0 тис грн; PoE-комутатор Ubiquiti US-48-750W (4 

шт.) – 120,0 тис. грн;Wi-Fi Ubiquiti UniFi ACProAP5-pack(UAP-AC-PRO-5)X5 (5 шт.) – 125,0 тис грн.);

на капітальні видатки за:

КЕКВ 3132 -  36300,0 тис грн, зокрема на: 1300,0 тис грн - для виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт будівлі, що планується отримати на 

баланс міністерства орієнтовною площею 5000 квадратних метрів; 35 000,0 тис грн  - для капітального ремонту будівлі, що планується отримати на баланс міністерства 

загальною площею 5000 квадратних метрів.

№ 

з/п

Найменування Одиниця виміру 2022 рік (проект) 

в межах доведених 

граничних обсягів 

Джерело інформації  2022 рік (проект) зміни  

у разі передбачення додаткових  

коштів

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення  додаткових коштів

1 2 3 4 5 6

затрат

тис.грн. 3  12 850,0Придбання комп'ютерного та мережевого 

обладнання

Договори, 

внутрішньогосподар

ський облік

продукту

од. 1  87,0Кількість придбаного комп'ютерного та мережевого 

обладнання

Внутрішньо 

господарський облік

од. 3  5 300,0  5 500,0Кількість проведених цифрових експертиз до 

нормативно-правових актів

Внутрішньогоспода

рський облік

ефективності

тис.грн. 1  147,7Середня вартість придбаного комп'ютерного та 

мережевого обладнання

Внутрішньогоспода

рський облік
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Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної 

програми

Незабезпечення видатків міністерства на мінімально розрахунковому рівні призведе до негативних наслідків у реалізації покладених завдань, а саме:

 зниження мотиваційної складової та соціальних стандартів, погіршення рівня оплати праці по відношенню до рівня відповідних фахівців приватного сектору економіки 

призведе до відтоку навченого професійного персоналу та зниження якісних параметрів виконання покладених завдань;

 зниження рівня реалізації заходів, передбачених Цілями сталого розвитку України на період до 2030 року, Національної економічної стратегії на період до 2030 року та 

інших програмних документів економічного розвитку.

Нереалізовані відповідні заходи, що призведуть до зниження ефективності державного управління за рахунок ускладнення управлінських процедур, збільшення 

адміністративних витрат органів державної влади за рахунок неефективного використання інформаційно-комунікаційних технологій та зниження ступеню доступності 

інформації про діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування, що в свою чергу не дозволить у найкоротші терміни зміцнити довіру громадян до 

інституту держави та досягти якісно нового рівня управління державою і суспільством вцілому.

необхідно

додатково (+)

граничний

обсяг

2021 рік

(затверджено)

2020 рік

(звіт)

НайменуванняКод 2022 рік (проект)

3 41 2 5 6

Обгрунтування необхідності додаткових коштів  загального 

фонду на 2022 рік

7

(тис. грн.)

 555 456,4 135 620,0 317 849,0 111 012,2Електронне урядування2901030

2240 Оплата послуг (крім комунальних)  31 370,0  94 625,0

2281 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по 

реалізації державних (регіональних) програм
 23 642,2  40 995,0  135 620,0  404 944,2

3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування
 59 284,0

3160 Придбання землі та нематеріальних активів  30 420,0  122 945,0

3210 Капітальні трансферти підприємствам (установам, 

організаціям)
 25 580,0  150 512,2

ВСЬОГО  111 012,2  317 849,0  135 620,0  555 456,4
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Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються 

додаткові кошти)

Фінансування у повному обсязі забезпечить реалізацію таких основних завданнь Порталу Дія: надання електронних послуг (в тому числі адміністративних та інших 

публічних послуг) з отриманням та використанням у разі потреби інформації з національних електронних інформаційних ресурсів, яка необхідна для надання таких послуг; 

створення та функціонування електронного кабінету користувача на веб-порталі, а також забезпечення через зазначений кабінет доступу користувачів до інформації з 

національних електронних інформаційних ресурсів, зокрема про особу; забезпечення користувачів інформацією про електронні та адміністративні послуги, а також про інші 

публічні послуги, надання яких здійснюється з використанням веб-порталу; забезпечення офіційного електронного листування під час надання послуг, розгляду звернень та 

адміністративних справ (справ, що розглядаються органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами, іншими суб'єктами, які 

відповідно до закону уповноважені здійснювати публічно-владні управлінські функції, з метою прийняття рішень індивідуальної дії, спрямованих на набуття, зміну, 

припинення чи реалізацію прав та обов'язків особи, а також захисту її прав), а також під час розгляду з використанням веб-порталу інших питань; - сплата адміністративного 

збору за надання адміністративних послуг, штрафів за адміністративні правопорушення, державного мита, інших платежів; здійснення розрахунків за інші публічні, зокрема 

житлово-комунальні, послуги; забезпечення суб'єктів звернення інформацією про перебіг та результати надання послуг, розгляду звернень та адміністративних справ у 

режимі реального часу; -отримання суб'єктами звернення результатів надання електронних послуг, розгляду звернень та адміністративних справ; подання скарг за 

результатами надання послуг, розгляду звернень та адміністративних справ, забезпечення офіційного електронного листування під час проведення процедур оскарження, 

забезпечення оскаржувача інформацією про перебіг та результати розгляду скарги у режимі реального часу, а також отримання ним зазначених результатів; формування 

засобами веб-порталу, у тому числі з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія), цифрових образів документів, які можуть пред'являтися (надаватися) особою на 

смартфоні через зазначений мобільний додаток; проведення опитування щодо ініціатив, проектів у різних сферах суспільного життя; проведення моніторингу та оцінки 

якості послуг, які надаються з використанням веб-порталу, у центрах надання адміністративних послуг або суб'єктами розгляду звернень безпосередньо; захист даних (у 

тому числі персональних) зазначеного веб-порталу від несанкціонованого доступу, знищення, модифікації; подання електронних звернень через веб-портал; виконання 

інших завдань, визначених законодавством.

Також в межах бюджетної програми при фінансувані в повному обсязі надасть можливість для реалізаціії нових напрямків  використання бюджетних коштів, а саме:  

 створення, модернізація та розвиток, адміністрування і забезпечення функціонування платформи цифрової трансформації регіонів України "Дія. Цифрова громада";

 створення, адміністрування, наповнення та модернізація модульної платформи "Цифрові рішення для громад";

 створення, адміністрування, наповнення та модернізація каталогу цифрових рішень для громад;

 створення, модернізація та розвиток, адміністрування і забезпечення функціонування електронної системи "Е-громада";

 створення, модернізація, розвиток, адміністрування та забезпечення функціонування державної платформи моніторингу та управління проєктами цифровізації та 

цифрової трансформації;

 створення, модернізація, розвиток, адміністрування та забезпечення функціонування спеціалізованої навчальної програми та платформи комплексного навчання 

реалізації проектів цифрової трансформації для державних службовців,  працівників державних установ і підприємств, та органів місцевого самоврядування, які займаються 

цифровізацією та цифровою трансформацією;

 створення, модернізація, адміністрування Реєстру постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів;

 розгортання публічних електронних реєстрів на Інформаційній системі "Платформа реєстрів" для побудови та ведення реєстрів;

 заходи із впровадження в державних електронних реєстрах єдиного унікального ідентифікатора інформації про фізичну особу;

 заходи з розвитку та впровадження штучного інтелекту в Україні;

 організація та проведення навчання посадових осіб органів місцевого самоврядування та державних службовців для реалізації цифрових проектів;

 організація та проведення Форумів цифрової трансформації регіонів (онлайн/офлайн).

Видатки на створення, модернізацію та розвиток, адміністрування та забезпечення функціонування єдиного державного веб-порталу електронних послуг "Портал Дія" 

пов'язані з: 

- оплатою праці та соц.відрахуваннями;

- технічною підтримкою спеціального технічного обладнання та спеціального програмного забезпечення КЗІ; 

- придбанням спецустаткування та програмного забезпечення; 

- послугами зі зберігання та обробки даних у формі хмарного (віртуального) центру обробки даних; 

- послугами з модернізації, впровадження та супроводження контакт-центру Порталу Дія; 

- послугами з модернізації, впровадження та супроводження інформаційно-програмного комплексу Порталу Дія; 
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- послугами у сфері розвитку Інтернету;

- послугами SMS-автентифікації та SMS-інформування для забезпечення функціонування Порталу "Дія"; 

- послугами SMS-опитування громадян, які отримали послугу у ЦНАП з метою вимірювання задоволеності через систему онлайн моніторингу та оцінки якості послуг як 

програмного модулю інформаційно-телекомунікаційної системи Порталу Дія; 

- створенням та модернізацією комплексної системи захисту інформації; - державною експертизою комплексної системи захисту інформації; 

- витратами на матеріали для забезпечення виробничих потреб; 

- орендою приміщень, приміщень для розміщення серверного обладнання та витрати на їх утримання  ; 

- накладними витрати (витрати на АУП, комунальні послуги, послуги зв'язку, банківські послуги, технічне обслуговування техніки тощо); 

- орендою приміщення в центрі обробки даних; 

- послугами мобільного зв'язку;

- послугами захищеного доступу до мережі Інтернет.

№ 

з/п

Найменування Одиниця виміру 2022 рік (проект) 

в межах доведених 

граничних обсягів 

Джерело інформації  2022 рік (проект) зміни  

у разі передбачення додаткових  

коштів

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення  додаткових коштів

1 2 3 4 5 6

затрат

тис.осіб. 1  4,3Кількість розпорядників інформації, 

зареєстрованих на єдиному державному веб-порталі 

відкритих даних на початок року

Внутрішньо-

господарський облік

тис.осіб. 2  87,7Кількість користувачів, робота яких забезпечена в 

системі електронної взаємодії органів виконавчої 

влади на початок року

Внутрішньо-

господарський облік

од. 3  100,0Кількість прикладних систем, підключених до 

інтегрованої системи електронної ідентифікації на 

початок року

Внутрішньо-

господарський облік

тис.осіб. 4  2 500,0Кількість користувачів Єдиного державного веб-

порталу відкритих даних

Внутрішньогоспода

рський облік

тис.грн. 5  20 000,0Розробка та впровадження модулів державної 

платформи broadband.gov.ua

Внутрішньогоспода

рський облік

од. 6  3,0Розробка та впровадження модулів платформи 

цифрової трансформації регіонів України

Внутрішньогоспода

рський облік

продукту

од. 1  150,0Збільшення кількості адміністративних послуг, 

інформація про які внесена до Реєстру 

адміністративних послуг

Внутрішньо-

господарський облік

шт. 2  95,0  100,0Кількість адміністративних послуг, інформація про 

які внесена до Реєстру адміністративних послуг

Внутрішньогоспода

рський облік

од. 3  20,0  53,0Кількість державних електронних інформаційних 

ресурсів, підключених до системи електронної 

взаємодії державних електронних інформаційних 

ресурсів

Внутрішньо-

господарський облік

тис.од. 4  40,0  55,0Кількість державних інформаційних ресурсів, 

зареєстрованих в національному реєстрі 

електронних інформаційних ресурсів

Внутрішньо-

господарський облік

шт. 5  20,0  20,0Кількість зареєстрованих в системі моніторингу 

кваліфікованих надавачів електронних довірчих 

послуг

Внутрішньо-

господарський облік
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шт. 6 Кількість кваліфікованих сертифікатів відкритих 

ключів, які  обслуговуються (у 2021 році зросте на 

4 шт.)

Внутрішньо-

господарський облік

шт. 7  100,0  120,0Кількість кваліфікованих сертифікатів відкритих 

ключів, які  обслуговуються у поточному році

Внутрішньо-

господарський облік

шт. 8 Кількість кваліфікованих сертифікатів відкритих 

ключів, які будуть обслуговуватись у 2020 році

Внутрішньогоспода

рський облік

од. 9 Кількість комплексних систем захисту державного 

веб-порталу спеціального правового режиму для ІТ-

індустрії Дія Сіті та реєстру резидентів Дія Сіті

Внутрішньогоспода

рський облік

тис.осіб. 10 Кількість користувачів електронного сервісу для 

проведення моніторингу додержання самоізоляції 

та/або обсервації (ізоляції) Дій Вдома

Внутрішньогоспода

рський облік

тис.осіб. 11 Кількість користувачів Єдиного державного веб-

порталу відкритих даних (у 2021 році зросте на  

900,0 тис. осіб)

Внутрішньо-

господарський облік

тис.осіб. 12  7 000,0Кількість користувачів Єдиного державного веб-

порталу електронних послуг

Внутрішньо-

господарський облік

тис.осіб. 13  1 000,0  2 000,0Кількість користувачів Єдиного державного веб-

порталу цифрової освіти "Дія. Цифрова освіта"

Внутрішньо-

господарський облік

тис.осіб. 14  8 000,0Кількість користувачів мобільного додатку портал 

Дія (Дія)

Внутрішньо-

господарський облік

тис.осіб. 15  3,0Кількість користувачів, зареєстрованих на веб-

порталі для надання адміністративних послуг е-

резидентам у сфері адміністративно-правової та 

підприємницької діяльності

Внутрішньогоспода

рський облік

тис.осіб. 16  1 600,0Кількість користувачів, які почали навчання, які 

мають персональні аккаунти чи згадку про себе на 

платформі "Дія. Цифрова освіта"

Внутрішньогоспода

рський облік

од. 17  2,0Кількість модулей державної платформи 

broadband.gov.ua, що функціонують

Внутрішньо-

господарський облік

тис.од. 18  3,7Кількість наборів даних, які оприлюднено на 

єдиному державному веб-порталі відкритих даних

Внутрішньо-

господарський облік

тис.од. 19  3,6Кількість наборів даних, які оприлюднено на 

єдиному державному веб-порталі відкритих даних 

протягом року

Внутрішньогоспода

рський облік

од. 20  24,0  24,0Кількість обласних державних адміністрацій, 

підключених до системи електронної взаємодії 

органів виконавчої влади

Внутрішньо-

господарський облік

шт. 21  10,0  15,0Кількість підключених ЦОВВ до єдиної платформи 

для взаємодії органів виконавчої влади та 

інститутів громадянського суспільства

Внутрішньо-

господарський облік

од. 22  70,0  125,0Кількість послуг, які доступні на єдиному 

державному веб-порталі електронних послуг

Внутрішньо-

господарський облік

од. 23 Кількість придбаних серверів, мережевого, 

комп'ютерного обладнання та засобів криптозахисту

Внутрішньогоспода

рський облік

од. 24 Кількість придбаного програмного забезпечення та 

криптобібліотек

Внутрішньогоспода

рський облік

од. 25 Кількість прикладних систем, підключених до 

інтегрованої системи електронної ідентифікації (у 

2021 році зросте на 17 од.)

Внутрішньо-

господарський облік

од. 26  100,0  150,0Кількість прикладних систем, підключених до 

інтегрованої системи електронної ідентифікації на 

кінець року

Внутрішньогоспода

рський облік

од. 27 Кількість розпорядників інформації, 

зареєстрованих на єдиному державному веб-порталі 

відкритих даних (у 2021 році зросте на 500 од.)

Внутрішньо-

господарський облік
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од. 29  20,0Кількість створенних систем моніторингу 

кваліфікованих надавачів електронних довірчих 

послуг

Внутрішньо-

господарський облік

од. 31  30,0  40,0Кількість центральних органів виконавчої влади, 

підключених до системи електронної взаємодії 

державних електронних інформаційних ресурсів

Внутрішньо-

господарський облік

од. 32  12,0Кількість розроблених публічних електронних 

реєстрів на Інформаційній системі (платформі) для 

побудови та ведення реєстрів

Внутрішньогоспода

рський облік

од. 33  50,0Кількість суб’єктів господарювання (у тому числі 

ФОП), зареєстрованих у Реєстрі постачальників 

послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів

Внутрішньогоспода

рський облік

ефективності

шт. 1  5,0  5,0Кількість кваліфікованих сертифікатів відкритих 

ключів, які будуть обслуговуватись протягом 

поточного року, у розрахунку на одного 

кваліфікованого надавача електронних довірчих 

послуг

Внутрішньогоспода

рський облік

шт. 2 Кількість кваліфікованих сертифікатів відкритих 

ключів, які будуть обслуговуватись у 2020 році, у 

розрахунку на одного кваліфікованого надавача 

електронних довірчих послуг

Внутрішньогоспода

рський облік

шт. 3 Кількість кваліфікованих сертифікатів відкритих 

ключів, які будуть обслуговуватись у 2021 році, у 

розрахунку на одного кваліфікованого надавача 

електронних довірчих послуг

Внутрішньо-

господарський облік

тис.грн. 4  3 000,0Середні витрати на розробку та наповнення одного 

модуля державної платформи broadband.gov.ua

Внутрішньо-

господарський облік

тис.грн. 5  0,2  0,2Середня вартість обслуговування одного 

користувача, підключеного до системи електронної 

взаємодії органів виконавчої влади

Внутрішньо-

господарський облік

тис.грн. 6 Середня вартість одиниці придбаних програмного 

забезпечення та криптобібліотек

Внутрішньогоспода

рський облік

тис.грн. 7 Середня вартість одиниці придбаних серверів, 

мережевого, комп'ютерного обладнання та засобів 

криптозахисту

Внутрішньогоспода

рський облік

днів 8  30,0Середня тривалість реєстрації одного 

постачальника послуг, пов’язаних з обігом 

віртуальних активів, у Реєстрі віртуальних активів

Внутрішньогоспода

рський облік

якості

відс. 1  15,0Збільшення кількості користувачів, підключених до 

інтегрованої системи електронної ідентифікації, у 

порівнянні з фактичним показником минулого року

Внутрішньогоспода

рський облік

відс. 2  15,0Збільшення кількості сформованих кваліфікованих 

сертифікатів підписів та печаток користувачів 

електронних довірчих послуг у порівнянні з 

фактичним показником минулого року

Внутрішньогоспода

рський облік

відс. 3  85,0Збільшення користувачів єдиного державного веб-

порталу відкритих даних,  у порівнянні з 

фактичним показником минулого року

Внутрішньогоспода

рський облік

відс. 4  5,0Збільшення розпорядників, підключених до 

єдиного державного веб-порталу відкритих даних,  

у порівнянні з фактичним показником минулого 

року

Внутрішньогоспода

рський облік
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відс. 5  25,0  85,0Рівень введення в промислову експлуатацію 

національного реєстру електронних інформаційних 

ресурсів

Внутрішньогоспода

рський облік

відс. 6  100,0Рівень впровадження та забезпечення 

функціонування модулів державної платформи 

broadband.gov.ua

Управлінській  

облік

відс. 7  75,0  100,0Рівень готовності до введення в промислову 

експлуатацію єдиного державного веб-порталу 

електронних послуг

Управлінський 

облік

відс. 8  100,0Рівень готовності до введення в промислову 

експлуатацію національного реєстру електронних 

інформаційних ресурсів

Внутрішньогоспода

рський облік

відс. 9  80,0  100,0Рівень забезпечення безперебійного доступу 

суб'єктів взаємодії до ІСЕІ

Внутрішньогоспода

рський облік

відс. 10  100,0  100,0Рівень забезпечення кваліфікованих надавачів 

електронних довірчих послуг та користувачів 

електронних довірчих послуг доступом до сервісів 

інформаційно-телекомунікаційної системи 

центрального засвідчувального органу

Внутрішньогоспода

рський облік

відс. 11  85,0  90,0Рівень забезпечення стабільного функціонування 

Єдиної платформи для взаємодії органів виконавчої 

влади та інститутів громадянського суспільства та 

її  сервісів (без збоїв)

Управлінській облік

відс. 12  100,0Частка центральних органів виконавчої влади, 

підключених до системи електронної взаємодії 

органів виконавчої влади

Управлінській облік

відс. 13  50,0  80,0Рівень задоволення користувачів єдиного 

державного веб-порталу електронних послуг якістю 

наданих послуг

Внутрішньогоспода

рський облік

відс. 14  100,0Відсоток виконання вимог щодо захисту 

персональних даних у Інформаційній системі

Внутрішньогоспода

рський облік

відс. 15  53,0Відсоток покращення доступності послуг Внутрішньогоспода

рський облік

відс. 16  50,0Відсоток зменшення кількості вимог додаткових 

довідок та документів

Внутрішньогоспода

рський облік

відс. 17  100,0Збільшення кількості постачальників послуг, 

пов’язаних з обігом віртуальних активів

Внутрішньогоспода

рський облік
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Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної 

програми

         Нереалізовані відповідні заходи, що призведуть до зниження ефективності державного управління за рахунок ускладнення управлінських процедур, збільшення 

адміністративних витрат органів державної влади за рахунок неефективного використання інформаційно-комунікаційних технологій та зниження ступеню доступності 

інформації про діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування, що в свою чергу не дозволить у найкоротші терміни зміцнити довіру громадян до 

інституту держави та досягти якісно нового рівня управління державою і суспільством вцілому.

         Відсутність або недостатнє фінансування ІСЕІ значно ускладнить цілодобове та безперебійне забезпечення (відповідно до схем електронної ідентифікації) доступу 

користувачів системи до електронних послуг, які надаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування, юридичними особами і фізичними особами - 

підприємцями, та їх сервісів, функціонування електронного документообігу, провадження іншої діяльності із застосуванням електронної ідентифікації.

Поставить під загрозу модернізацію та розширення функціоналу системи, що негативно вплине на ефективність процесів ідентифікації,та кількість підключення ІТС.

         У разі відсутності фінансування буде відсутня можливість наповнення Реєстру адміністративних послуг інформацією про адміністративні послуги, які надаються 

органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, що перебувають в їх управлінні, та підтримання такої 

інформації в актуальному стані. Зазначене унеможливить якісний та безперешкодний доступ громадян до інформації про усі адміністративні послуги, які вони можуть 

отримати в Україні.

         Не виділення додаткових коштів у 2022 році призведе до уповільнення розвитку України в сфері ІТ на світовому ринку, гальмування розвитку культурних, соціальних 

та економічних зв'язків на міжнародному рівні. Крім того, унеможливить додаткові надходження до бюджету за рахунок вартості процедури оформлення статусу е-

резидента, а також створення суб'єктів господарювання та ведення підприємницької діяльності особами, що набули статус е-резидента.

         Відсутність фінансування для створення та запуску порталу BROADBAND.GOV.UA призведе до формування державної політики у сфері цифрової інфраструктури на 

підставі непрозорої та застарілої інформації щодо стану розвитку інфраструктури для мобільного та фіксованого широкосмугового доступу до мережі Інтернет, збереження 

непрозорої та малоефективної системи державних закупівель.

         У разі відсутності фінансування на адміністрування Єдиної онлайн-платформи для взаємодії органів виконавчої влади та інститутів громадянського суспільства буде 

відсутня можливість забезпечення громадян такими електронними сервісами взаємодії з органами виконавчої влади, як: 

- подання е-звернень та е-запитів;

- подання е-петицій; 

- участь в е-консультаціях; 

- подання заяв на проведення громадської експертизи; 

- формування складу громадських рад при органах виконавчої влади шляхом електронного голосування; 

- доступ до актуальної контактної інформації органів виконавчої влади, публічних звітів керівників органів виконавчої влади тощо.

         У разі відсутності фінансування на адміністрування Платформи Центрів Дії буде відсутня можливість запровадити системне підвищення кваліфікації, що буде мати 

наслідком невисокі якість надання адміністративних послуг та рівень задоволеності громадян, а у громадян буде обмежена можливість впливати на якість надання послуг.

ВСЬОГО:  252 691,7  456 314,1  272 964,1  748 452,9

9
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2.2 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2023-2024  роки за бюджетними програмами

необхідно

додатково (+)

індикативні 

прогнозні показники

НайменуванняКод 2023 рік (прогноз)

1 2 3 4

2024 рік (прогноз)

необхідно

додатково (+)

індикативні 

прогнозні показники

5 6

Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального 

фонду на 2023 і 2024 роках

7

(тис. грн.)

 152 312,2 137 421,5 160 250,8 137 383,0Керівництво та управління у сфері цифрової 

трансформації

2901010

2110 Оплата праці  108 280,5  111 881,1  108 280,5  111 881,1

2120 Нарахування на оплату праці  23 821,7  24 613,8  23 821,7  24 613,8

2210 Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар
 1 301,5  1 301,5

2240 Оплата послуг (крім 

комунальних)
 2 069,4  3 440,3  2 100,7  2 786,9

2250 Видатки на відрядження  784,9  741,5

2270 Оплата комунальних послуг 

та енергоносіїв
 672,7  155,6  711,2  250,4

2282 Окремі заходи по реалізації 

державних (регіональних) 

програм, не віднесені до 

заходів розвитку

 317,3  314,4

2800 Інші поточні видатки  135,0  150,0

3110 Придбання обладнання і 

предметів довгострокового 

користування

 20 160,0  12 780,0

ВСЬОГО  137 383,0  160 250,8  137 421,5  152 312,2

Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого 

потребуються додаткові кошти)

Для забезпечення виконання основних функцій Мінцифри у 2023 році  необхідно 297 633,8 тис грн, граничний обсяг видатків загального фонду державного бюджету на 2023 

рік доведений у сумі 137 383,0 тис грн,  що задовольняє потребу міністерства на 46,2 відсотків. 

Додаткова  потреба на 2023 рік становить 160 250,8 тис грн, а саме поточні видатки за:

КЕКВ 2110 - 111 881,1 тис грн зокрема грошову допомогу під час щорічної основної відпустки – 15 310,4 тис грн; матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових 

питань – 15 310,4 тис грн; надбавку за таємність –1 027,1 тис грн; вихідну допомогу при звільненні – 442,1 тис грн; надбавку за виконання особливо важливої роботи для 

ФПР – 56 110,8 тис грн.; надбавку за виконання особливо-важливої роботи – 23 680,3 тис грн.

КЕКВ 2120 - 24 613,8 тис грн на нарахування заробітної плати;

КЕКВ 2240 - 3440,30 тис грн на придбання ліцензованого офісного програмного забезпечення для встановлення на комп’ютерні станції користувачів апарату міністерства та 

для оновлення старих версій програмного забезпечення на серверах так, як старе програмне забезпечення більш вразливе до хакерських атак;

КЕКВ 2270 - 155,6 тис грн, зокрема на: КЕКВ - 2271 - 40,0 тис грн; КЕКВ 2273 - 115,6 тис грн;

капітальні видатки за:

КЕКВ 3110 - 20 160,0  тис грн - на придбання комп'ютерного, мережевого обладнання та приладдя, пакетів забезпечення інформаційних систем в рамках Національної 

програми інформатизації (засоби обчислювальної техніки (ноутбук – 12 шт.) – 360,0 тис грн; сервера віртуалізації (сервер+система віртуалізації – 2 шт.) – 3 300,0 тис грн; 

система збереження даних з ПЗ (2 шт.) – 5 900,0 тис грн; комутатори мережі  збереження даних (2 шт.)  – 700,0 тис грн;  система резервного копіювання з ПЗ (1 шт.) - 500,0 



тис грн; комутатори мережі (2 шт.)  - 300,0 тис грн;  мережеве зберігання даних NAS (2 шт.) –1 800,0 тис грн;  сервер Dell R 740 (2 шт.) - 1100,0 тис грн; система збереження 

данних Dell FMC ME4024 (2 шт) - 6200,0 тис грн;

Для забезпечення виконання основних функцій Мінцифри у 2024 році  необхідно 289 733,7 тис грн, граничний обсяг видатків загального фонду державного бюджету на 2024 

рік доведений у сумі 137 421,5 тис грн,  які задовольняє потребу міністерства на 47,4 відсотків.

Додаткова  потреба на 2024 рік становить 152 312,2 тис грн, а саме поточні видатки за:

КЕКВ 2110 - 111 884,5 тис грн на грошову допомогу під час щорічної основної відпустки – 15 310,4 тис грн; матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових 

питань – 15 310,4 тис грн; надбавку за таємність –1 027,1 тис грн; вихідну допомогу при звільненні – 442,1 тис грн; надбавку за виконання особливо важливої роботи для 

ФПР – 56 110,8 тис грн.; надбавку за виконання особливо-важливої роботи – 23 680,3 тис грн;

КЕКВ 2120 - 24 613,8 тис грн на нарахування заробітної плати;

КЕКВ 2240 - 2 786,9 тис грн на придбання ліцензованого офісного програмного забезпечення для встановлення на комп’ютерні станції користувачів апарату міністерства та 

для оновлення старих версій програмного забезпечення на серверах так, як старе програмне забезпечення більш вразливе до хакерських атак;

КЕКВ 2270 - 250,4 тис грн, зокрема на: КЕКВ - 2271 - 54,0 тис грн; КЕКВ 2273 - 196,4 тис грн;

капітальні видатки за:

КЕКВ 3110 - 12 780,0 тис грн - на придбання комп'ютерного, мережевого обладнання та приладдя, пакетів забезпечення інформаційних систем в рамках Національної 

програми інформатизації (засоби обчислювальної техніки (ноутбук – 10 шт.) – 350,0 тис грн; сервера віртуалізації (сервер+система віртуалізації – 2 шт.) – 3 300,0 тис грн;  

комутатори мережі  збереження даних (2 шт.)  – 1000,0 тис грн;  система резервного копіювання з ПЗ (1 шт.) - 550,0 тис грн;  мережеве зберігання даних NAS (2 шт.) –2030,0 

тис грн;  сервер Dell R 740 (2 шт.) - 1160,0 тис грн; система збереження данних Dell FMC ME4024 (1 шт) - 3200,0 тис грн; комутатори мережі  (2 шт) - 310,0 тис грн; 

мережеве обладнання (Dell connectrics) (2 шт.) – 700,0 тис грн; мережеве обладнання (FC трансивери) (4 шт.) – 180,0 тис грн.

Враховуючи значне збільшення кількості веб-сервісів, користувачів електронної пошти, електронного документообігу, об'єму зберігання даних, виникла необхідність у 

придбанні в 2024 році систем зберігання даних, комутаторів мережі збереження даних, мережеве обладнання та сервера віртуалізації, що забезпечить зростання 

відмовостійкості, розширення дискового простору та резервування основних критично важливих сервісів, мережевого зберігання даних для здійснення резервного 

копіювання даних поштового серверу та документообігу, серверів для забезпечення відмовостійкості кластера в цілому та розширення обчислювальних ресурсів веб-сервісів, 

мережевого обладнання для підключення, як додаткового серверного обладнання, так і сховища для зберігання. Вказані вище технічні засоби необхідні для повноцінної 

роботи центру обробки даних з метою належного функціонування та забезпечення необхідного рівня інформаційної безпеки та захисту інформації, доступності, надійності 

систем електронного документообігу, систем зберігання баз даних, веб-сервісів. електронної пошти, домену, тощо.

№ 

з/п

Найменування Одиниця 

виміру

 2023 рік (прогноз)

 

в межах 

доведених 

індикативних 

прогнозних 

показників 

Джерело інформації  2023 рік (прогноз)

 зміни  

у разі 

передбачення 

додаткових

  коштів

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

 2024 рік (прогноз)

 

в межах 

доведених 

індикативних 

прогнозних 

показників 

 2024 рік (прогноз)

 зміни  

у разі 

передбачення 

додаткових  

коштів

1 2 3 4 5 6 7 8

затрат

тис.грн. 1 Придбання комп'ютерного та мережевого 

обладнання

Договори, 

внутрішньогосподарсь

кий облік

 20 160,0  12 780,0

продукту

од. 1 Кількість придбаного комп'ютерного та 

мережевого обладнання

Внутрішньогосподарсь

кий облік

 27,0  28,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання 

бюджетної програми

Негативні наслідки у разі не виділення додаткових коштів - нереалізовані відповідні заходи, що призведе до зниження ефективності державного управління за рахунок 

ускладнення управлінських процедур, збільшення адміністративних витрат органів державної влади за рахунок неефективного використання інформаційно-комунікаційних 

технологій та зниження ступеню доступності інформації про діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування, що, в свою чергу, не дозволить у 



найкоротші часи зміцнити довіру громадян до інститутів держави та досягти якісно нового рівня управління державою і суспільством у цілому.

необхідно

додатково (+)

індикативні 

прогнозні показники

НайменуванняКод 2023 рік (прогноз)

1 2 3 4

2024 рік (прогноз)

необхідно

додатково (+)

індикативні 

прогнозні показники

5 6

Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального 

фонду на 2023 і 2024 роках

7

(тис. грн.)

 620 933,4 135 620,0 509 054,8 135 620,0Електронне урядування2901030

2281 Дослідження і розробки, 

окремі заходи розвитку по 

реалізації державних 

(регіональних) програм

 135 620,0  436 456,5  135 620,0  477 729,1

3210 Капітальні трансферти 

підприємствам (установам, 

організаціям)

 72 598,3  143 204,3

ВСЬОГО  135 620,0  509 054,8  135 620,0  620 933,4

Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого 

потребуються додаткові кошти)

Забезпечення фінансуванням на рівні мінімально необхідної потреби протягом 2023-2024 років дозволить:

належне функціонування ІСЕІ забезпечить доступну та безпечну електронну ідентифікацію та автентифікацію громадян і бізнес-структур у зручний для них спосіб у 

захищеному кіберсередовищі, їх взаємодію з web-порталами електронних послуг та системами електронної взаємодії органів влади, фізичних та юридичних осіб, 

забезпечення захисту інформації та персональних даних на основі єдиних вимог, форматів, протоколів та класифікаторів. Завдяки модернізації та розширенню функціоналу 

ІСЕІ планується не лише спростити та підвищити ефективність процесів ідентифікації, а і збільшити кількість ІТС, які підключатимуться до ІСЕІ, передусім - комерційних 

надавачів послуг, які потребують ідентифікації своїх клієнтів. Модернізація, адміністрування та забезпечення функціонування цієї системи є важливою задачею для 

забезпечення належної якості надання публічних послуг населенню.

належне функціонування програмно-технічного комплексу центрального засвідчувального органу та захисту інформації, що в ньому обробляється; функціонування веб-сайту 

центрального засвідчувального органу; ведення Довірчого списку; ведення реєстру чинних, блокованих та скасованих сертифікатів відкритих ключів; генерацію пари ключів 

та створення самопідписаних сертифікатів ключів електронної печатки центрального засвідчувального органу; надання послуг надавачам з використанням самопідписаного 

сертифіката електронної печатки центрального засвідчувального органу, що призначений для надання таких послуг; надання послуги постачання передачі сигналів точного 

часу, синхронізованого з Державним еталоном одиниць часу і частоти; технологічне забезпечення інтероперабельності та технологічної нейтральності національних 

технічних рішень, а також недопущення їх дискримінації; використання інформаційно-телекомунікаційної системи центрального засвідчувального органу для визнання в 

Україні електронних довірчих послуг, іноземних сертифікатів відкритих ключів, що використовуються під час надання юридично значущих електронних послуг у процесі 

взаємодії між суб'єктами різних держав; надання цілодобового доступу до реєстру чинних, блокованих та скасованих сертифікатів відкритих ключів та до інформації про 

статус сертифікатів ключів через телекомунікаційні мережі загального користування; скасування, блокування та поновлення сертифікатів ключів у випадках;

створення, модернізацію та розвиток, адміністрування та забезпечення функціонування Єдиного веб-порталу електронних послуг "Портал Дія";

реалізацію таких основних завдань Порталу Дія: надання електронних послуг (в тому числі адміністративних та інших публічних послуг) з отриманням та використанням у 

разі потреби інформації з національних електронних інформаційних ресурсів, яка необхідна для надання таких послуг; створення та функціонування електронного кабінету 

користувача на веб-порталі, а також забезпечення через зазначений кабінет доступу користувачів до інформації з національних електронних інформаційних ресурсів, зокрема 

про особу; забезпечення користувачів інформацією про електронні та адміністративні послуги, а також про інші публічні послуги, надання яких здійснюється з 

використанням веб-порталу; забезпечення офіційного електронного листування під час надання послуг, розгляду звернень та адміністративних справ (справ, що 

розглядаються органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами, іншими суб'єктами, які відповідно до закону уповноважені 

здійснювати публічно-владні управлінські функції, з метою прийняття рішень індивідуальної дії, спрямованих на набуття, зміну, припинення чи реалізацію прав та обов'язків 

особи, а також захисту її прав), а також під час розгляду з використанням веб-порталу інших питань; - сплата адміністративного збору за надання адміністративних послуг, 

штрафів за адміністративні правопорушення, державного мита, інших платежів; здійснення розрахунків за інші публічні, зокрема житлово-комунальні, послуги; 

забезпечення суб'єктів звернення інформацією про перебіг та результати надання послуг, розгляду звернень та адміністративних справ у режимі реального часу; -отримання 

суб'єктами звернення результатів надання електронних послуг, розгляду звернень та адміністративних справ; подання скарг за результатами надання послуг, розгляду 

звернень та адміністративних справ, забезпечення офіційного електронного листування під час проведення процедур оскарження, забезпечення оскаржувача інформацією 



про перебіг та результати розгляду скарги у режимі реального часу, а також отримання ним зазначених результатів; формування засобами веб-порталу, у тому числі з 

використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія), цифрових образів документів, які можуть пред'являтися (надаватися) особою на смартфоні через зазначений 

мобільний додаток; проведення опитування щодо ініціатив, проектів у різних сферах суспільного життя; проведення моніторингу та оцінки якості послуг, які надаються з 

використанням веб-порталу, у центрах надання адміністративних послуг або суб'єктами розгляду звернень безпосередньо; захист даних (у тому числі персональних) 

зазначеного веб-порталу від несанкціонованого доступу, знищення, модифікації; подання електронних звернень через веб-портал; виконання інших завдань, визначених 

законодавством.

№ 

з/п

Найменування Одиниця 

виміру

 2023 рік (прогноз)

 

в межах 

доведених 

індикативних 

прогнозних 

показників 

Джерело інформації  2023 рік (прогноз)

 зміни  

у разі 

передбачення 

додаткових

  коштів

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

 2024 рік (прогноз)

 

в межах 

доведених 

індикативних 

прогнозних 

показників 

 2024 рік (прогноз)

 зміни  

у разі 

передбачення 

додаткових  

коштів

1 2 3 4 5 6 7 8

затрат

тис.грн. 1 Розробка та впровадження модулів державної 

платформи broadband.gov.ua

Внутрішньогосподарсь

кий облік

 20 000,0  20 000,0

од. 2 Кількість прикладних систем, підключених до 

інтегрованої системи електронної ідентифікації на 

початок року

Внутрішньогосподарсь

кий облік

 150,0  150,0

продукту

од. 1 Кількість державних електронних інформаційних 

ресурсів, підключених до системи електронної 

взаємодії державних електронних інформаційних 

ресурсів

Внутрішньогосподарсь

кий облік

 20,0  40,0  20,0  50,0

од. 2 Кількість державних інформаційних ресурсів, 

зареєстрованих в національному реєстрі 

електронних інформаційних ресурсів

Внутрішньогосподарсь

кий облік

 60,0  90,0  70,0  100,0

тис.од. 3 Кількість користувачів Єдиного державного веб-

порталу відкритих даних

Внутрішньогосподарсь

кий облік

 2,0  2 500,0  2,0  3 000,0

тис.осіб. 4 Кількість користувачів мобільного додатку 

"Портал Дія"

Внутрішньогосподарсь

кий облік

 10 000,0  12 000,0

тис.од. 5 Кількість користувачів, робота яких забезпечена в 

системі електронної взаємодії органів виконавчої 

влади

Внутрішньогосподарсь

кий облік

 77,7  87,7  77,7  90,0

тис.осіб. 6 Кількість користувачів, які почали навчання, які 

мають персональні аккаунти чи згадку про себе на 

платформі "Дія. Цифрова освіта"

Внутрішньогосподарсь

кий облік

 500,0  1 000,0  500,0  1 500,0

од. 7 Кількість наборів даних, які оприлюднено на 

єдиному державному веб-порталі

Внутрішньогосподарсь

кий облік

 37 000,0  38 000,0  38 000,0  38 000,0

од. 8 Кількість обласних державних адміністрацій, 

підключених до системи електронної взаємодії 

органів виконавчої влади

Внутрішньогосподарсь

кий облік

 24,0  24,0  24,0  24,0

од. 9 Кількість послуг, які доступні на єдиному 

державному веб-порталі електронних послуг

Внутрішньогосподарсь

кий облік

 150,0  175,0

од. 10 Кількість прикладних систем, підключених до 

інтегрованої системи електронної ідентифікації на 

кінець року

Внутрішньогосподарсь

кий облік

 150,0  300,0  150,0  350,0

тис.од. 11 Кількість розпорядників інформації, 

зареєстрованих на єдиному державному веб-

порталі відкритих даних

Внутрішньогосподарсь

кий облік

 4,1  4 700,0  4,1  4 700,0



од. 12 Кількість розпорядників інформації, 

зареєстрованих на Єдиному державному веб-

порталі цифрової освіти "Дія. Цифрова освіта"

Внутрішньогосподарсь

кий облік

 1 000,0  4 000,0  1 000,0  6 000,0

од. 13 Кількість центральних органів виконавчої влади, 

підключених до системи електронної взаємодії 

державних електронних інформаційних ресурсів

Внутрішньогосподарсь

кий облік

 30,0  50,0  30,0  60,0

шт. 14 Кількість підключених ЦОВВ до єдиної 

платформи для взаємодії органів виконавчої влади 

та інститутів громадянського суспільства

Внутрішньогосподарсь

кий облік

 20,0  50,0

шт. 15 Кількість модулей державної платформи 

broadband.gov.ua, що функціонують

Внутрішньогосподарсь

кий облік

 4,0  4,0

тис.осіб. 16 Кількість користувачів, зареєстрованих на веб-

порталі для надання адміністративних послуг е-

резидентам у сфері адміністративно-правової та 

підприємницької діяльності

Внутрішньогосподарсь

кий облік

 10,0  30,0

од. 17 Кількість розроблених навчальних програм для 

службовців та посадових осіб органів місцевого 

самоврядування з питань, що належать до 

компетенції Мінцифри

Внутрішньогосподарсь

кий облік

 3,0

осіб 18 Кількість осіб, які взяли участь у онлайн форумах 

цифрової трансформації регіонів

Внутрішньогосподарсь

кий облік

 5 000,0  5 000,0

од. 19 Кількість зареєстрованих користувачів Платформи 

цифрової трансформації регіонів України 

“Дія.Цифрова Громада”

Внутрішньогосподарсь

кий облік

 1 430,0  1 430,0

од. 20 Кількість послуг, які доступні в електронній 

системі "Е-громада"

Внутрішньогосподарсь

кий облік

 20,0  20,0

од. 21 Кількість розроблених публічних електронних 

реєстрів на Інформаційній системі (платформі) для 

побудови та ведення реєстрів

Внутрішньогосподарсь

кий облік

 12,0  12,0

од. 22 Кількість суб’єктів господарювання (у тому числі 

ФОП), зареєстрованих у Реєстрі постачальників 

послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів

Внутрішньогосподарсь

кий облік

 100,0  150,0

ефективності

днів 1 Середня тривалість обслуговування одного 

користувача, зареєстрованого на веб-порталі для 

надання адміністративних послуг ерезидентам у 

сфері адміністративно-правової та 

підприємницької діяльності

Внутрішньогосподарсь

кий облік

 25,0  20,0  20,0  15,0

тис.грн. 2 Середня вартість обслуговування одного 

користувача, підключеного до системи 

електронної взаємодії органів виконавчої влади

Внутрішньогосподарсь

кий облік

 0,5  0,5  0,5  1,4

відс. 3 Кількість ЦНАП, які користуються Платформою 

ЦентрівДія

Внутрішньогосподарсь

кий облік

 40,0  60,0  40,0  70,0

відс. 4 Відсоток виконання реінжинірингу застарілих 

процесів реєстрів та цифровізації паперових 

процесів

Внутрішньогосподарсь

кий облік

 90,0  95,0

відс. 5 Відсоток забезпечення інтероперабельності  

реєстрів, в результаті впровадження єдиного 

унікального ідентифікатора фізичної особи

Внутрішньогосподарсь

кий облік

 80,0  90,0

днів 6 Середня тривалість реєстрації одного 

постачальника послуг, пов’язаних з обігом 

віртуальних активів, у Реєстрі постачальників 

послуг

Внутрішньогосподарсь

кий облік

 28,0  25,0

од. 7 Кількість інформаційно-телекомунікаційних 

систем в роботі

Внутрішньогосподарсь

кий облік

 100,0  100,0  100,0  100,0



якості

відс. 1 Рівень задоволеності користувачів (в тому числі 

розпорядників інформації) від роботи з Єдиним 

державним веб-порталом відкритих даних

Внутрішньогосподарсь

кий облік

 80,0  85,0  85,0  85,0

відс. 2 Збільшення кількості постачальників послуг, 

пов’язаних з обігом віртуальних активів

Внутрішньогосподарсь

кий облік

 200,0  400,0

відс. 3 Відсоток зменшення кількості вимог додаткових 

довідок та документів

Внутрішньогосподарсь

кий облік

 70,0  90,0

відс. 4 Відсоток покращення доступності послуг Внутрішньогосподарсь

кий облік

 100,0  100,0

відс. 5 Відсоток забезпечення інтероперабельності 

реєстрів

Внутрішньогосподарсь

кий облік

 80,0  90,0

відс. 6 Відсоток виконання вимог щодо захисту 

персональних даних у Інформаційній системі

Внутрішньогосподарсь

кий облік

 75,0  100,0

відс. 7 Рівень впровадження та забезпечення 

функціонування модулів державної платформи 

broadband.gov.ua

Внутрішньогосподарсь

кий облік

 75,0  100,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання 

бюджетної програми

              Негативні наслідки у разі не виділення додаткових коштів - нереалізовані відповідні заходи, що призведе до зниження ефективності державного управління за 

рахунок ускладнення управлінських процедур, збільшення адміністративних витрат органів державної влади за рахунок неефективного використання інформаційно-

комунікаційних технологій та зниження ступеню доступності інформації про діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування, що, в свою чергу, не 

дозволить у найкоротші часи зміцнити довіру громадян до інститутів держави та досягти якісно нового рівня управління державою і суспільством у цілому.

ВСЬОГО:  273 003,0  669 305,6  273 041,5  773 245,6

Віце-премє'р-міністр України - Міністр цифрової 

трансформації

Михайло ФЕДОРОВ

(прізвище та ініціали)(підпис)

Едуард ГончаренкоДиректор Департаменту фінансово-господарської 

діяльності - головний бухгалтер

(підпис) (прізвище та ініціали)


